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1. INTRODUÇÃO 

 Atuária 

 Qualquer sociedade empresária está sujeita a influências que impactam na 

forma com a qual os gestores irão administrá-la, portanto uma análise do 

macroambiente  é fundamental para que estratégias sejam criadas almejando 

sempre a evolução e o desenvolvimento da empresa. No ambiente externo, é valido 

ressaltar que o desenvolvimento da tecnologia é o que mais influi em um negócio, 

uma vez que esse ramo tem crescido estrondosamente e vem facilitando as etapas 

da produção nas indústrias de todo o mundo e caso não seja acompanhado, a 

empresa acaba ficando para trás. Além disso, há outras influências externas que 

seriam: ambiente demográfico, econômico, sociocultural, legal, político, ambiental e 

tecnológico. No entanto, não é somente essa análise dos ambientes externos que é 

importante, mas também, a análise do próprio ambiente da sociedade empresária, 

ou seja, do ambiente interno. Ele está relacionado às boas práticas de gestão 

operacional, à especialização da mão de obra, aos clientes e a outras variáveis.  

Diante desse cenário, pode-se dizer que toda empresa apresenta riscos, por 

mais que a análise desses dois ambientes seja feita de forma detalhista, o 

empresário pode ter surpresas futuras. Além disso, as empresas brasileiras estão 

mais susceptíveis a riscos quando elas possuem um planejamento apenas para 

curto/médio prazo e quando utilizam uma margem de erro pequena em suas 

predições. Então, para minimizar o efeito dos acontecimentos inesperados, é preciso 

fazer um planejamento do hoje, que garanta uma maior estabilidade do amanhã. 

Assim, qual o papel do atuário e dos informativos contábeis no gerenciamento das 

empresas? 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo geral 

 Entender como o risco deve ser gerido dentro da sociedade empresária, a 

partir da comparação da análise de risco entre uma empresa que possui um atuário 

e uma que não possui este funcionário. 

2.2 Objetivos específicos:  

1. Diferenciar os riscos como objeto social de uma sociedade empresária e os riscos 

que afligem as empresas mercantis. 

2. Descrever quais são os riscos decorrentes da falta de planejamento nas empresas 

mercantis. 

3. Analisar como é feito o cálculo dos planejamentos futuros dentro de uma sociedade 

empresária. 

4. Distinguir os riscos de uma empresa que possui um planejamento adequado, feito 

com a ajuda de um atuário e os de uma que não possui esse funcionário. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 No Brasil, há um índice alto de empresas que vão à falência devido à falta de 

planejamento a médio/longo prazo. Com base nesse cenário, o trabalho busca 

apontar os principais problemas e desenvolver soluções para a gestão do risco. 

Assim, ele enfatiza a necessidade de um planejamento bem estruturado, ampliando 

a perspectiva do contador na análise das contas da sociedade empresária, 

juntamente com um atuário. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O planejamento é uma das etapas que todo negócio deve ter, sendo, de acordo 

com Chiavenato (2005, p.152) “a primeira das funções administrativas e [...] a que 

determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como 

alcançá-los”. A partir desse conceito, pode-se reparar a importância desse processo 

dinâmico na manutenção de uma empresa.  

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em 2005, a cada ano de vida que se 

passava, aumentavam as chances de uma empresa “quebrar” ou falir”, de acordo 



com números, a taxa de mortalidade das empresas brasileiras era de 46,7% no 

segundo ano de existência, 53,4% para o terceiro ano e 62,7% para o quarto ano de 

existência.  Houve outro estudo mais recente, realizado em 2013, pelo Sebrae 

Nacional, que conclui que 24,4% dessas empresas fecham as portam com menos 

de dois anos de existência no mercado nacional e isso estaria relacionado a falta de 

estudos do macroambiente do negócio antes de sua abertura e da falta de 

planejamento estratégico antes do início das atividades do estabelecimento. Essa 

análise dos ambientes está relacionada a sociologia que estuda o comportamento 

humano em função do ambiente em que ele está inserido, nesse caso, o da 

empresa. Ademais, a organização é composta por pessoas que interagem 

constantemente e segundo Beto Mansur, no texto “A Sociologia Das Organizações”,  

“o objetivo da Sociologia das Organizações, além de investigar padrões 

que influenciam na implantação, na expansão e no desenvolvimento das 

organizações, é o de promover o claro entendimento dos fenômenos em 

torno das inter-relações sociais dentro da organização”. (MANSUR, 2015) 

Ainda nessa análise do comportamento do empreendedor, de acordo com Fábio 

Tulio, a grande parte dos empresários não se preocupa com os riscos que as 

empresas estão sujeitas, e normalmente, só são tomadas previdências a partir do 

momento que a luz vermelha acende, principalmente quando tem prejuízo.  Tal fato 

pode ser relacionado à psicologia, uma vez que é essa ciência que faz o estudo da 

mente humana e de suas emoções e expressões, que têm fundamental importância 

na forma com a qual o gestor vai tratar a sua empresa. Fábio Tulio também atenta 

que com o mundo mais globalizado e competitivo, os gestores estão mais 

preocupados com estratégias, com o mercado, marketing e seus concorrentes, do 

que dos processos básicos do dia-a-dia, que acabam sendo esquecidos e  mal 

geridos, levando a empresa para o fracasso. 

 Vários estudos confirmam cada vez mais a importância dessa atitude antes e 

durante o funcionamento de uma empresa. E, ainda, apontam que um planejamento 

para ser bom deve dar suporte a qualquer tipo de decisão e permitir que o gestor 

descubra um possível risco em tempo real, estando mais preparado para o que pode 

vir a ocorrer. Assim, riscos podem ser evitados e há um aumento da vida útil da 

empresa. É importante ressaltar que todas as ações desse empresário deverão ser 

atitudes éticas para o bom desenvolvimento da empresa no mercado. 



Quando se fala de riscos, o profissional de atuária deve ser lembrado. No evento 

“Desmistificando a Atuária”, apresentado por Marcos Ribeiro Baretto Junior, atuário 

com 23 anos de experiência no mercado de seguros e sócio Oficina de Benefícios 

Consultoria e Projetos, ele conceituou seus colegas de carreira como “especialistas 

em analisar os impactos financeiros de eventos incertos e futuros” e criadores de 

modelos matemáticos para suportar prejuízos futuros. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 O que é risco  

De acordo com o Dicionário Aurélio, risco é a probabilidade do perigo, ou seja, o 

quanto de chance tem de alguma coisa ocorrer de maneira diferente da que se era 

esperada. Essa possibilidade está presente em todos os aspectos da vida, uma vez 

que não há como ter controle de 100% da situação. Na ciência atuarial esse 

conceito se refere a possibilidade de perda, objeto susceptível à perda e o próprio 

evento de perda. 

5.2  Tipos de risco 

 Existem vários tipos de risco, já que em todos os âmbitos da vida algo pode 

dar errado, os mais significativos seriam:  

• Risco biológico: ameaça à vida humana 

• Risco ambiental: ameaça ao ambiente 

• Risco de vida: ameaça à vida 

• Risco financeiro: ameaça ao capital 

 Para a elaboração desse trabalho será analisado o risco financeiro, já que é 

um risco a que todas as sociedades empresárias estão submetidas. 

5.3 Risco é bom ou é ruim? 

 Em uma primeira análise, é possível concluir que o risco em si não é bom 

nem ruim para uma sociedade empresária porque ele existira de toda maneira. O 

fato que preocupa muitos empresários é se o risco é alto ou baixo, ou seja, se a 

possibilidade de perda de dinheiro é grande ou pequena. Esse risco seria o que está 

em todas as empresas, por exemplo: a falência, a falta de capital, dentre outras 

situações.  



 Em uma segunda análise, é válido ressaltar que o Brasil é um país capitalista 

como quase todos os outros do globo e o risco financeiro, especificado 

anteriormente, é um grande aliado desse sistema, já que o fato de ele ser evitado ou 

procurado pode fazer com que haja mais/ menos ganho de dinheiro, tal situação 

pode ser verificada na Bolsa de Valores de qualquer país. 

 Ademais, há empresas e pessoas que se dispuseram a trabalhar com o risco 

propriamente dito e ganhar dinheiro com ele, sendo o objeto social de seus 

negócios, seriam essas as Operadoras Institucionais de Risco (seguradoras, 

entidades de previdência, bancos, operadoras de saúde e sociedades de 

capitalização) e os atuários.  

5.4 Operadoras institucionais de risco 

  Essas empresas que possuem como objeto social o risco são aquelas que 

precisam de pessoas graduadas em ciências atuarias para fazerem cálculos a longo 

prazo que almejam garantir seu funcionamento nos próximos +/- 50 anos. No quadro 

a seguir é possível ver quais são os riscos das principais: 

OPERADORA RISCOS 

Segurados Vida, sobrevivência, invalidez, 

doença, bens, responsabilidades e 

crédito 

Entidades de previdência Vida, sobrevivência, invalidez, doença 

Bancos, financeiras e afins Crédito, taxas de juros, câmbio etc 

Operadoras de saúde Higidez 

Sociedades de Capitalização Taxas de juros 

 

 O cálculo atuarial, segundo Marcelo Soares, permite aos gestores identificar 

como fluirá o plano da empresa, quais devem ser as contribuições e reservas, 

quando ocorrerão os benefícios e qual é a situação (solvência e insolvência). Além 

disso, é importante ressaltar que o segurado oferece seu risco à seguradora e ela 

pode aceitar ou não, já que nem todo risco é segurável, os que são devem ser: 

possíveis (ter a probabilidade de ocorrer maior que 0), futuros (ter probabilidade de 

ocorrer entre 0 e 1), incertos/aleatórios (a probabilidade de ocorrer não pode ser 1). 

Tabela 1: Riscos de cada operadora  

 



5.5 Atuários 

 A atuária é uma profissão regulamentada por meio do Decreto-Lei 806/69, 

com campo privativo de atuação profissional, sendo um profissional liberal, bacharel 

em curso de Ciências Atuariais. Segundo professor Marcelo Soares,  

“é um especialista em matemática e estatística que age no mercado 

econômico-financeiro na promoção de pesquisas e estabelecimento de 

planos e políticas de investimentos e amortização, no seguro social e privado 

no cálculo de probabilidades de eventos, na avaliação de riscos, custos, 

provisões etc.” (SOARES, 2019) 

5.6 Quais riscos afligem as empresas mercantis? 

 De acordo com Fábio Tulio, diretor presidente da Jiva Gestão Empresarial, 

especializada em soluções de gestão empresarial para pequenas empresas, e que 

atua no modelo de franquias, falhas na gerência ou planejamento seriam as 

principais causas de prejuízos nas empresas. 

 Os riscos devem ser levantados de acordo com cada empresa, Alfredo Freitas 

analisa os fatores: (evento, probabilidade, impacto, mitigação, contingência), que 

depois de levantados permitem chegar a uma conclusão 

(exposição/ameaça/perigo/severidade), identificando se é preciso fazer mudanças 

nas empresas. 

 Em uma análise pontual os eventos, segundo Freitas – riscos-  dentro da 

empresa seriam: 

• financeiro; 

• ambiental; 

• social (quadro de colaboradores, processos falhos); 

• tecnológico (exemplo: tecnologia obsoleta); 

• conformidade. 

 Em uma análise pontual os eventos, segundo Freitas – riscos -fora de uma 

empresa seriam: 

• macroeconômico (grau de liquidez do mercado, taxas de juros, etc.); 

• ambiental (desastres ambientais); 

• social (conflitos sociais, situação política, etc.); 



• tecnológico; 

• legal. 

 

5.7 Quais são os riscos decorrentes da falta de planejamento nas empresas 

mercantis? 

 De acordo com o Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca 

de 700 mil empresas são abertas por ano no Brasil, e um dos principais motivos 

para essas empresas fecharem suas portas nos primeiros 5 anos é a falta de 

planejamento. Segundo a WCA Corporativas, 55% dos empreendedores não 

elaboram um plano de negócio antes de abrirem suas empresas e com a crise que o 

país esta enfrentando o tempo de sobrevivência tem se tornado cada vez menor por 

conta da competitividade do mercado. 

 Uma das dificuldades dos empreendedores é o acesso às informações, tendo 

dificuldades de iniciarem o processo e não saberem como funciona o planejamento 

dentro de sua própria empresa. Com isso, é valido ressaltar os perigos que a falta de 

planejamento acarreta para a empresa seja ela recente ou que está a muitos anos 

no mercado.  Serão citados abaixo alguns riscos que a sociedade empresária pode 

sofrer com a falta de planejamento: 

 5.7.1 Custos elevados mais do que necessário: 

 Sem um planejamento não se consegue prever gastos desnecessários, como 

erros relacionados a compras excessivas de produtos necessários para o 

funcionamento da empresa, a deixar de comprar produtos essenciais tendo que 

adquirir de última hora, com isso pagando preços altos e atrasando a produção da 

empresa e, portanto, muitas vezes são adquiridos produtos desnecessários a 

produção.  Com um planejamento adequado, esses gastos podem ser reduzidos, 

como a redução de compras desnecessárias. 

 5.7.2 Desconhecimento das dificuldades da própria empresa 

 A maioria das empresas desconhecem seus pontos fracos, isso pode levar a 

falência de muitas delas. Quando se possui um planejamento, a empresa detecta os 

erros e os modifica para que o funcionamento dela seja eficiente. 

 5.7.3 São mais sensíveis às crises econômicas e políticas 



 Quando uma empresa está atenta ao mercado promovendo análises da 

situação econômica do país, prevendo as possíveis mudanças que podem afetar 

diretamente seu empreendimento e estão preparadas para modificar o modo de agir, 

consequentemente preparadas financeiramente e estrategicamente para as futuras 

crises econômicas e políticas, tem menor possibilidade de desaparecer do mundo 

dos negócios.  

5.7.4 Não possuem um posicionamento claro e não fidelizam os clientes 

 Quando se constitui uma empresa é muito importante possuir princípios, que 

seriam a missão, valores e os principais alvos da empresa. Não possuindo esses 

princípios, a empresa fica sem foco, sem posicionamento claro com o que ela 

pretende oferecer no mercado e quem ela é. Com um planejamento a empresa não 

fica tão perdida e possui um direcionamento claro e exato, promovendo, assim, o 

crescimento da empresa e a conquista de seus objetivos.   

5.7.5 Dificuldade de crescimento  

Para alcançar o crescimento desejado é preciso planejar tanto os itens 

necessários para alcançar seus objetivos de uma forma segura quanto o número de 

colaboradores. No Brasil, existem muitos empreendedores que devido à falta de 

planejamento acabam sofrendo sérios problemas quando suas empresas aumentam 

a demanda ou  número de clientes, com a falta de preparação ocorrem alguns 

problemas como atrasos, desgastes da equipe e contratação mal planejada de 

novos colaboradores, tornando o que era pra ser positivo algo negativo para 

empresa.. 

5.8 Análise do cálculo dos planejamentos futuros dentro de uma sociedade 

empresária 

5.8.1 Planejamento orçamentário 

 O planejamento orçamentário é nada mais do que planejar e calcular as 

receitas, custos, despesas e investimentos que a empresa estima para os próximos 

meses ou anos. Ele busca dar uma ideia para seus administradores hoje do que 

devem espera no futuro. 

5.8.2 Simulação de Cenários: 



 A simulação de cenários é um importante instrumento para desenvolver novas 

estratégias para a empresa e auxilia-la na análise dos diversos rumos que ela pode 

seguir, escolhendo o que melhor condiz com seus interesses. Por esse motivo, é 

considerada uma etapa crucial na gestão de uma empresa. Nessa etapa, é 

importante realizar um cálculo realista do que a empresa vai gastar e receber, com 

isso, algumas perguntas podem auxiliar na simulação. Elas podem ser: 

➢ Do que se trata o empreendimento? 

➢ Quem são os principais clientes? 

➢ Qual o valor investido no negócio? 

➢ Em quanto tempo deseja que o investimento dê retorno (deve ser considerado um 

tempo realista para o tipo de mercado em que trabalha)? 

➢ Qual é o faturamento atual da empresa? 

5.8.3 Acompanhamento Orçamentário: 

 Nessa etapa, é comparado o que foi previsto com o que realmente está sendo 

realizado, sempre de acordo com as responsabilidades e compromissos assumidos 

na fase de elaboração do orçamento, buscando sempre melhoria nos resultados da 

empresa, corrigindo e redirecionar as ações a fim de atingir as metas e objetivos 

traçados anteriormente.  

 O acompanhamento orçamentário é realizado em três tempos: passado, 

presente e futuro, que normalmente é denominado de planejado, realizado e 

histórico. Em cima disso são construídas as análises: 

➢ Planejado x Realizado → Diz se os objetivos e metas estão sendo alcançados. 

➢ Planejado x Histórico → Mostra se o que foi planejado faz sentido. 

➢ Realizado x Histórico → Compara os resultados obtidos com os do ano anterior. 

5.8.4 Acompanhamento da Concorrência: 

 É importante ter sempre atualizado os produtos ou serviços oferecidos pelas 

empresas concorrentes bem como analisa-los com os dados da empresa em 

observação e compará-los, tais como a qualidade, os valores, a entrega, dentre 

outros. Esses dados são muito úteis para entender melhor o mercado em que a 

empresa está atuando e a partir daí, confeccionar um planejamento que se encaixe 

mais na realidade. Além de gerar um melhor planejamento, a análise dos 

concorrentes faz com que a qualidade dos produtos aumente, já que se pretende 

acompanha a qualidade exigida pelo mercado.  



5.8.5 Conheça o Público: 

 Depois de o planejamento já estar completo e a análise dos concorrentes ter 

ocorrido, o último passo é conhecer o perfil dos clientes, seus gostos, suas 

preferências e a classe social-econômica em que eles estão inseridos e como são 

os clientes que irão fazer a empresa faturar. Esses dados têm de estar a todo 

momento sendo atualizados, pois caso haja alteração dos clientes, o planejamento 

que foi feito não será mais adequado e, portanto, a empresa não chegará aos 

resultados pretendidos. 

 

5.9 Riscos que as empresas estão sujeitas 

 Segundo o site Blog Luz (Planejamento Estratégico: o que é e como fazer, por 

Ghermandi, Filippo) planejamento estratégico é uma competência da administração 

que auxilia gestores a pensar no longo prazo de uma organização 

As empresas que não planejam, de acordo com o Blog, estão sujeitas a:  

• Perder a competitividade frente aos seus concorrentes; 

• Possuir baixas margens de lucro; 

• Não conseguir inovar; 

• Ficar impossibilitadas de prever as ações de seus concorrentes; 

• Ter custos altos de manutenção; 

• Ter dificuldades em atrair clientes; 

• Serem mais suscetíveis às crises econômicas. 

 Sem um planejamento estratégico, é criada uma margem para que 

futuramente a empresa possa passar por sérios problemas, ou até mesmo, vir a falir, 

entretanto, se esses problemas forem detectados antecipadamente, trabalhados e 

desenvolvidos, eles podem ser corrigidos rapidamente. 

“Um estudo realizado em 2012, pelo Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário (IBPT), aponta que 15,41% dos 

negócios encerram as suas atividades ainda no primeiro ano, 

enquanto 41,86% das empresas fecham as portas entre um e 

cinco anos de atuação e 75% chegam a falência após 14 

anos de existência. ” (desconhecido, s.d.) 

 Para um planejamento estratégico, deveriam ser observados algumas etapas, 

segundo o site Intelectua Soluções Crtiativas – Os riscos do Crescimento 

http://www.ibpt.com.br/noticia/141/Falta-de-planejamento-e-de-postura%20empreendedora-ainda-provoca-mortalidade-de-empresas


Empresarial sem Planejamento Estratégico, o primeiro passo seria obter questões 

para perguntas existenciais, para que seja determinado um foco voltado para o 

sucesso da empresa. O segundo passo seria identificar quais os objetivos e as 

metas, ela possui, ou seja, seus propósitos e desejos no mercado (Figura 1). O 

terceiro passo seria realizar um planejamento participativo, ou seja, fazer com que 

todo o processo de planejar seja feito pelos membros da equipe em conjunto, 

visando a melhor facilidade e compreensão na hora de se colocar em prática, pois 

todos estarão cientes da meta e farão com que ela seja alcançada. 

 Um sistema bastante utilizado, não só por empresas, mas também por 

pessoas que querem atingir seu objetivo, são as “Metas SMART” (Flores, s.d.) 

(figura 2) 

(Ghermandi, 2014)

 

Figura 1 - Exemplo de Missão 

 

Figura 2 - Metas SMART 



 Por isso recomenda-se procurar ajuda com um especialista nesta área para 

que ele possa te auxiliar na tomada de decisões, para que sua empresa possa 

atingir seus objetivos e possa “viver” por um longo prazo.  

 Sendo o atuário aquele que, com cálculos estatísticos matemáticos e 

projeções, faz a análise de investimento e análise de risco sobre o mercado em que 

a empresa está inserido. Ele é um profissional crucial para fazer com que as 

informações gerenciais auxiliem na tomada de decisões a respeito do que se pode 

fazer, aonde pode ser feito, qual a melhor forma de se fazer e o grau de risco que 

alguma ação possa ter. Tais informações seriam: sobra de caixa ao final do mês, 

qual é a expansão do parque industrial mais viável –maior custo benefício-. Isso tudo 

auxilia os gestores a minimizar os riscos futuros e então maximizar seus esforços 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÃO 

 Diante dos conceitos e dados expostos, pode-se concluir que realmente é 

importante a visão de um atuário na situação financeira da empresa para que o 

plano orçamentário seja revisto constantemente de acordo com as mudanças 

sofridas no ambiente empresarial, tanto interna quanto externamente.  

 Uma empresa não pode fugir dos riscos, mas esses podem ser minimizados, 

gerando perdas econômicas futuras menores, com a ajuda da análise desse 

profissional. Os informativos contábeis servem para fazer análise gerencial do que 

foi a empresa no período analisado, e de dar condições aos gestores de projetar e 

orçar dentro da empresa as fases de crescimento e desenvolvimento permitindo-lhes 

decidir aonde vão investir e o que precisam. Com esses dados tem-se um 

detalhamento dos gastos, de qual setor precisa aumentar sua produção, qual 

precisa diminuir os custos, além de uma análise de rentabilidade, endividamento, 

prazo de venda e de como vai o custo financeiro. Dessa forma, a contabilidade 

societária é de extrema importância para geração desses documentos. 

 Assim, o risco deve ser gerido dentro da sociedade empresária, desde sua 

identificação, por meio do planejamento, e das conclusões inferidas pelos 

informativos contábeis e dados fornecidos pelo profissional de atuária. 
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